
ZÁPIS 4/2022 

 

 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 4. 5. 2022 

 

Přítomni:      dle prezenční listiny 10 členů výkonného výboru 

Omluveni:    V. Bufka, V. Sazima, M. Štědrý, K. Benda, J. Reindl, V. Strejc 

 

 

1. Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil 

s programem. K programu nebylo připomínek.  

 

2. Kontrola usnesení – trvají úkoly z předchozích jednání, týkající se organizace a 

zabezpečení postupových kol soutěži 

 

 

3. Čerpání rozpočtu za leden – duben 2022 – informovala Věra Sedláčková: 

V průběhu 1. čtvrtletí nebyly žádné mimořádné výdaje, průběžně jsou propláceny 

faktury za energie a nájem a další provozní výdaje.  

Příjmy – dosud nepřišly na účet žádné dotace, u některých ještě neznáme ani 

schválenou výši. Členské příspěvky byly uhrazeny od všech sborů.  

 

4. Odvody na SH ČMS: Miroslav Frost informoval o zvýšení odvodů na SH ČMS, a to 

u dospělých z 20 Kč na 50 Kč a u dětí z 10 Kč rovněž na 50 Kč. Tuto částku odvodů 

absolutně nemá OSH Rokycany k dispozici, bude nutné opět zvýšit výši členských 

příspěvků.  

           Věra Sedláčková předložila předpoklad hospodaření OSH Rokycany po roce 2023 

            s různými variantami výše členských příspěvků. OSH musí brát zřetel zejména na 

           snižování dotací (např. dotace na mzdy nejsou od letošního roku poskytovány, dotace  

           na provoz jsou sníženy), a dále na zvyšování cen materiálu, služeb a zejména energií.  

           Zvýšení členských příspěvků musí být zaměřeno nejen na rok 2023, ale v souvislosti  

           s neustálým zdražováním, zejména na další leta. 

           Ing. Dlouhý hovořil k danému problému a předložil graf – výše členských příspěvků za 

           předchozí roky vzhledem ke zvyšování mezd. Navrhl výši členského příspěvku 

           300 Kč na člena a 120 Kč na mladé hasiče. 

           Následovala diskuse k této výši příspěvků – současně se zvýšením příjmů nastane i 

           snížení z důvodu ukončení členství například přispívajících členů nebo těch 

           nejstarších, kteří se dění ve sborech již nezúčastňují. OSH ale nemá jinou možnost 

           úhrady tak vysokých odvodů a zároveň vyšších výdajů z důvodu inflace, přičemž  

           dotace jsou nám snižovány. 

           Závěrem diskuse bylo odsouhlaseno navrhnout členské příspěvky ve výši 

           300 Kč za člena 

           120 Kč za mladé hasiče. 

           Bylo dohodnuto, že na 18. června bude svolána pracovní schůzka se starosty sborů, 

           kde zástupci OSH Rokycany vysvětlí situaci a důvod navyšování členských  

           příspěvků, aby to starostové mohli dále projednat ve svých sborech a svoje stanovisko 

           vyjádřili na shromáždění představitelů sborů v listopadu tohoto roku. 

           Jako místo konání bylo navrženo Stupno – Prokopcovna (Stupno čp. 17), začátek  

           Jednání od 9.00 hodin.  
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           Starosta Frost uvedl, že na schůzce se starosty sborů bychom je měli informovat i o  

           tom, že od příštího roku musí mít všechny sbory datové schránky.  

 

 

5. Příprava okresního kola soutěže v PS:  

V pátek 3. června budou převezeny překážky do Němčovic v době cca  

od 16.00 - 17.00 hodin. V Mirošově bude naložení překážek ze skladu OSH, zajistí 

 Miroslav  Frost, a Karel Benda. 

 

6. Zprávy z odborných rad: 

- ORP – Marek Sýkora: proběhlo vyhodnocení soutěže PO očima dětí, do krajského 

kola postoupily i výtvarné práce za okres Rokycany.  

- ORM – Jarmila Baslová poděkovala SDH Kříše i celému okrsku za vzorné 

zajištění noční soutěže MH, budou zhotovena a předána poděkování.  

Dne 28. května se koná v Dobřívě okresní kolo Plamen, poháry a medaile zajistí 

M. Frost. Trénink před soutěží bude časově posunut.  

Jarmila Baslová požádala rozhodčí PS o pomoc při pokrytí soutěže.  

Stravu na soutěž zajistí OSH.  

Je třeba dva přetlakové ventily, soutěž proběhne na dvě startovní dráhy.  

Jarmila Baslová přečetla OZ soutěže – přítomnými schváleno. 

Je třeba zajistit obsluhu časomíry. 

Rozlosování soutěže proběhne 9. května. 

Jarmila Baslová  informovala rovněž o účasti přípravek z okresu Rokycany ze 

SDH Volduchy na soutěži přípravek v Nebílovech.  

 

7. Návrhy na vyznamenání: 

Byly předloženy návrhy na vyznamenání členů SDH Příkosice – přítomnými 

schváleno.  

 

8. Diskuse: 

- Marek Sýkora – 11. června proběhnou oslav y 115 let SDH Příkosice, pozval 

všechny přítomné 

- Ladislav Král – 28. května se bude konat schůze okrsku č. IX. – Podmokly 

 

9. Usnesení: 

Jednání VV OSH Rokycany dne 4. 5. 2022 

 

I. SCHVALUJE 

 

a) Čerpání rozpočtu za leden – duben 2022 

b) Předpoklad rozpočtu po roce 2023 

c) Výši odvodu členských příspěvků na OSH: 

Dospělí 300 Kč na člena 

MH 120 Kč na člena 

d) Termín schůzky se starosty sborů 18. 6. 2022 v hasičárně Břasy, začátek 

v 9.00 hodin 

e) OZ okresního kola Plamen dne 28.5. 2022 v Dobřívě 
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f) Návrhy na vyznamenání členů SDH Příkosice 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávy z odborných rad 

 

III-      UKLÁDÁ 

-       Úkol č. 6/22 –  zajistit dne 3.6. 2022 přepravu překážek do Němčovic 

                                                                             Zodpovídá: M. Frost, K. Benda 

-        Úkol č. 7/22 – zajistit poháry a medaile na okresní kolo Plamen 

                                                                             Zodpovídá: M. Frost 

 

 

10. Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast a 

jednání ukonči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                        Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:     Vladimír Sazima, Miloš Svoboda 

 

 

 

 

 

 


